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سيڌ ايڪٽ ىهتر  XVIنجريً 2014
SINDH ACT NO. XVI OF 2014
سيڌ صٍيد سڃاڻپ ۽ تالفي ايڪٽۿ 4102
THE SINDH SHAHEED
RECOGNITION AND
COMPENSATION ACT, 2014
[ 00جَن ]4102
سيڌ صَةي جي اٌڙن صٍيدن کي کي نان ڏيڻۿ سيدن خدنتو
جي نڃتا ڪرڻ ۽ کيو ٿيل ىقصان جي تالفي ڪرڻ وارو
ايڪٽۿ جو دٌضتگرديَء جي خاتهي الِء خدنتَن سراىجام
ڏييديۿ پيٍيجي جاىيو جي قرةاىي ڏىي.
جيئو تً اٌا تقاضا „ٌي تً سيڌ صَةي جي اىٍو صٍيدن کي نان

تهٍيد ()Preamble

ڏجيۿ سيدن خدنتو جي نڃتا ڪئي وڃي جو دٌضتگرديَء جي
خاتهي الِء خدنتَن سراىجام ڏييديۿ پيٍيجي جاىيو جي قرةاىي
ڏىي ۽ اىٍيَء ڪري سيدن وارثو کي ٿيل ىقصان جي تالفي
ڪئي وڃيۿ
ان ڪري ٌو ريت ايڪٽ جَڙيَ پيَ وڃي:
ٌ )0( .0و ايڪٽ کي سيڌ صٍيد سڃاڻپ ۽ تالفي ايڪٽۿ
The Sindh Shaheed Recognition ( 4102
)and Compensation Act, 2014سڏيَ وييدو.

عيَان

نختصر
صروعات
and

Title

تً ٌيٺ ڄاڻايل لفظو جي تعريف ٌو طرح ٿييدي.
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Short

commencement

(ٌ )4ي ٌڪدم ىافذ العهل ٿييدو.
ٌ .4و ايڪٽ جَ نقصدۿ عيَان ۽ تياظر جي اةتڙ ىً ٌَىدو

اور

تعريف
Definitions

(الف)”ةااختيار“ ( )Competent Authorityجَ نطلب
„ٌي سيڌ جَ وڏو وزير.
(ب) ”گَرىهييٽ“ ) (Governmentجَ نطلب „ٌي سيڌ
سرڪار.
(ت) قاىَن الڳَ ڪيدڙ اداري (Law enforcement
) agencyجَ نطلب „ٌي سيڌ پَليسۿ جيل پَليس
(سيڌ رييجرزۿ فرىٽيئر ڪاىسٽتلري) (Frontier
) Constabulary۽ جاسَسي واري تيظيم جيٍو کي
سيڌ صَةي ۾ حڪَنت جي ندد الِء نقرر ڪيَ ويَ „ٌي).
(ث) ”قاىَىي وارث“ ) (Legal heirsجَ نطلب „ٌي صٍيد
جا ناُء پيُءۿ پٽۿ ڌيُءۿ ڀيڻۿ ڀاُء ۽ زال.
(ج) ”فرد“ ) (Personجَ نطلب „ٌي نقرر ڪيل سرڪاري
نالزم يا حڪَنت ناتحت ڪم ڪرڻ واروۿ جيٍو ۾
سيڌ پَليس ڊپارٽهييٽ جا نالزم يا قاىَن الڳَ ڪيدڙ
اداري جا عهلدار جيڪي ةدلي ذريعي سيڌ حڪَنت
جي زير دست ڪم ڪري ٿَ.
(ح) ”صٍيد“ ) (Shaheedجَ نطلب „ٌي اٌَ فرد جيڪَ
دٌضتگردي جي خاتهي دوران خدنتَن پيش ڪيدي
دٌضتگرديَء جَ ىضاىَ ةڻجي يا دٌضتگرد ٽَلي ٌٿان
ناريَ وڃي ۽ جيٍو کي ”صٍيد“ جي ىالي تي ظاٌر ڪيَ
وڃي.
(خ) ”ةعد از نَت“ ( )Posthumousجَ نطلب „ٌي ايَارڊ
اٌڙن ناڻٍو کي ڏىَ وڃي جيٍو خدنتَن ڏييدي جان جي
قرةاىي ڏىي ٌجي.
 )0( .3جيڪڏٌو ٌو ايڪٽ جَ ىفس نضهَن ياالڳَ ڪيل
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سَل ايَارڊ

ٻي قاىَن جي اةتڙ „ٌي تً پَِء حڪَنت کي اٌَ اختيار

Civil Award

ٌَىدو تً اٌڙن ناڻٍو (نرد يا عَرت) کي ان جي جان جي
قرةاىي جي تالفي طَر تي ايَارڊ ڏئي سگٍي ٿي جيڪي
خدنتَن ڏيڻ دوران دٌضتگرديَء جَ صڪار ةڻيا ٌجو.
( )4صٍيد جي ةعد از نَت گريڊ ۾ ترقي ڏئي سگٍي ٿي.
( )3صٍيد جي خدنتو جي ةدلي ۾ سيڌ سرڪار وفاقي
سرڪار کي جيئو ٌَ نياسب سهجٍي ان الِء سَلۿ
نلٽري يا پَليس ايَارڊ يا نيڊل ڏيڻ جي سفارش جي
ڪري سگٍي ٿي.
( )2سيڌ سرڪار وقتو ةَقتو صٍيد جي قاىَىي وارثو الِء
ازالي طَر نالي انداد نتعيو ڪري سگٍي ٿي.
()5ذيلي دفعً ( )2جي روصييَء ۾ سيڌ سرڪار نالي تالفي کان
عالوه صٍيد جي ٻو قاىَن وارثو کي ىَڪري الِء گٍرةل
قاةليت جي صرطو ۾ رعايت ڏئي سرڪاري نالزنت ڏئي
سگٍي ٿي يا ان حَالي سان وڌيڪ جيڪَ نياسب سهجٍيَ
وڃي.
 )0( .2صٍيدن جي يا سيڌ پَليس جي خاىدان جي ڀالئي جي الِء قدم

صٍيد جي خاىدان جي

کڻي سگٍجوۿ سيڌ حڪَنت صٍيدن جي قاىَىي وارثو ةاةت

ڀالئيَء خاطر ڪجًٍ قدم

نلڪي ۽ ةيو االقَاني اسڪالرصپسۿ عالج نعالجۿ نالي اندادۿ

کڻڻ ةاةت سرڪار جا
اختيار

ڀالئي الِء اندادۿ سهيت صٍيدن جي قاىَىي وارثو کي پالٽ يا زنيو

of

Power

ڏيڻ جي حَالي سان ٌو ايڪٽ جي ذريعي سيڌ سرڪار جي

to

Government

اختيارن تي ڪا ةً پاةيدي يا حد نقرر ىً ڪئي وييدي.

take steps for the

()4سيڌ سرڪار صٍيدن جي خاىداىو جي ڀالئي الِء فيڊ قائم
ڪري سگٍي ٿي.

welfare of families
of Shaeed person

ٌ .5و ايڪٽ جي نقصد حاصل ڪرڻ الِء سيڌ سرڪار قاعدا

قاعدا ٺاٌڻ جَ اختيار

ٺاٌي سگٍي ٿي.

Power to make rules
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 .6جيڪڏٌو ٌو ايڪٽ ۾ ڪٿي ةً الڳَ ڪرڻ جي حَالي سان
جيڪڏٌو ڪا ڏکيائي پيش رٌي „ٌي تً ان الِء حڪَنت گٍرةل
حڪم جاري ڪري سگٍي ٿي جيڪي ٌو ايڪٽ جي ىفس

ڏکيائيو کي ختم ڪرڻ.
of

Removal

difficulty

نضهَن ۽ نقصدن جي خالف ىً ٌجو.

ىَٽ :ايڪٽ جَ نذڪَره ترجهَ عام ناڻٍو جي واقفيت الِء „ٌيۿ جيٍو کي ڪَرٽ
۾ استعهال ىٿَ ڪري سگٍجي.
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